
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

VÝZVA k připomínkování konceptu opatření obecné povahy, součást Plánu využití rádiového spektra 

č. PV-P / 6 / XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz 

Věc: 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE URČENÉHO SUBJEKTU: 

Echostar Mobile Limited: Jennifer A. Manner 

 

ID (bylo-li přiděleno): 

Nelze aplikovat 

 

Kontaktní osoba (včetně telefonního čísla a e-mailové adresy): 

Jennifer A. Manner 

Vedoucí oddělení regulačních záležitostí 

Echostar Mobile Limited 

E-mail: jennifer.manner@echostar.com 

Telefon: +1-301-428-5893 

 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

Český telekomunikační úřad bude s poskytnutými informacemi zacházet jako s důvěrnými, pokud 

jsou označené jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů 

označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a zveřejnit tyto údaje v souladu s Pravidly 

Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí poznámku nebo její část za důvěrnou nebo jako obchodní tajemství, 

nebude taková připomínka na diskusním místě zveřejněna. Totéž platí pro stanoviska a názory. 

V souladu s článkem 9, odstavcem 3 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu nejsou v diskusní 

místnosti vypořádány komentáře, které nebudou na diskusním místě zveřejněny. 

 

I. KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU: 

1. Určení konkrétního ustanovení v konceptu opatření, kterého se připomínka týká: 

Článek 2, Rozdělení kmitočtového pásma 

Návrh na doplnění, úpravu, zrušení nebo nahrazení textu konceptu opatření: 

mailto:jennifer.manner@echostar.com


Upravit pásma 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz následovně: 

Kmit. pásmo 
(MHz) 

Současný stav Harmonizační záměr2 ) 

Přidělení službám Využití Přidělení službám Využití 

1980–2010 Pevná Pohyblivá 
DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ 
(vzestupný směr) 

Družicové pohyblivé 
Včetně aplikace 
CGC 
IMT 

Pevná 
POHYBLIVÁ 
DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ 
(vzestupný směr) 

Družicové pohyblivé 
včetně aplikace  
CGC  
IMT 

2170–2200 Pevná Pohyblivá 
DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ 
(sestupný směr) 

Družicové pohyblivé 
včetně aplikace 
CGC 
IMT 

PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 
DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ 
(sestupný směr) 

Družicové pohyblivé 
včetně aplikace CGC 
IMT 

 

Odůvodnění: 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES o výběru a povolování soustav 

poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) neomezuje dopravení MSS v pásmu prostřednictvím 

CGC.  

 

II. NÁZORY A POHLEDY NA NÁVRH: 

(Český telekomunikační úřad zohledňuje stanoviska ke stanoviskám a stanoviska zohledněná v 

konečné verzi opatření, avšak nevypořádává je.) 

 

1. Echostar Mobile Limited (EML) vítá iniciativu Českého telekomunikačního úřadu zaměřenou na 

využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v kmitočtovém pásmu 1900–2200 MHz. Jako 

držitel licence na MSS s pozemním komplementárním komponentem (CGC) ve všech členských 

státech Evropské unie se zejména zaměřujeme na pásma 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz. 

 

2. V Evropě jsou MSS od EML k dispozici k prodeji prostřednictvím přeprodejce Bentley Walker pod 

obchodním názvem FreedomSat (www.freedomsat.com/echo) a prostřednictvím EML 

(www.echostarmobile.com/Partners) s využitím svého Portable Data Terminal (PDT) od výrobce 

Hughes.  

 

3. EML pokračuje v Evropě v přijímání aktuálních standardů 3GPP pro pásmo 65 (1920–2010 MHz a 

2110–2200 MHz). Pásmo 65 schválené pro 3GPP, které obsahuje dvě nové kanálové šířky pásma (1,4 

MHz a 3,0 MHz), se blíží k finálním fázím nezbytným ke schválení ve skupině Harmonizované normy 

EN ETSI pro rodinu Mezinárodních pohyblivých komunikací (IMT), důsledkem čehož je možné 

provozovat naše plánované systémy CGC podle standardů 3GPP.  

Pásmo 65 bylo standardizováno jako součást uvolnění 13 pro LTE a pro 5G je v plánu, že bude Pásmo 

65 součástí uvolnění 16. 

 

http://www.freedomsat.com/echo
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4. EML je rovněž aktivní u položky 9.1.1 programu Světové radiokomunikační konference 2019 

(WRC-19) k zajištění ochrany služeb MSS/CGC. EML podporuje probíhající studie koexistence podle 

Rozhodnutí 212 a je zastáncem neprovádění změn v rádiových regulacích, protože jsou na bilaterální 

úrovni k dispozici stávající techniky zmírňování sloužící k ochraně před škodlivým rušením.  

 

Datum: 11. června 2018 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: 

Podpis oprávněné osoby (*): 

/s/ Jennifer A. Manner 

Jennifer A. Manner 

Vedoucí oddělení regulačních záležitostí 


